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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-776138990 DOS-2018-

0001643

Onderwerp

Vaststelling brief aan Provinciale Staten over Tweede Addendum bij de Gebiedsovereenkomst

Veenweiden Krimpenerwaard

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het Tweede Addendum bij de

Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de brief aan Provinciale Staten over het

Tweede Addendum bij de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. GS brief aan Provinciale Staten over instemming met het Tweede Addendum bij de

Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard.

2. Tweede Addendum bij de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 18 mei 2021 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Afspraken over de realisatie in de Krimpenerwaard van het Natuurnetwerk Nederland

gecombineerd met een duurzaam watersysteem zijn vastgelegd door drie partijen: de Provincie

Zuid-Holland, gemeente Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Schieland en de

Krimpenerwaard in de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard (d.d. 25 november

2014). Die drie partijen hebben vervolgens gezamenlijk besloten deze overeenkomst eerst te

wijzigen in 2018 met het Eerste Addendum en vervolgens eind 2020 met het Tweede Addendum.

Een belangrijk motief voor het Tweede Addendum was dat de afgesproken oplevering van het

programma ultimo 2021 niet meer haalbaar was. Daarom is in het Tweede Addendum een

nieuwe deadline vastgesteld: eind 2026 voor de uitvoering en eind 2027 voor de financiële

afhandeling.

Uw college heeft op 15 december 2020 ingestemd met het Tweede Addendum en tevens de GS

brief aan Provinciale Staten (PS) over het Tweede Addendum vastgesteld. De verzending van

deze brief is vervolgens aangehouden vanwege de wens om in de brief een preciezere

uitvoeringsplanning voor de NNN realisatie van 2021 t/m 2026 toe te voegen ter informatie voor

PS. 

De vaststelling van de uitvoeringsplanning is aan de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard

(SG). Hierin werken de gemeente Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Schieland en

de Krimpenerwaard gezamenlijk aan de opdracht van provincie Zuid-Holland om het

Natuurnetwerk Nederland (NNN) te realiseren gecombineerd met een duurzaam watersysteem. 

In het Bestuurlijk Overleg Provincie Zuid-Holland – Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard op

23 april jl. is geconstateerd dat de precieze meerjarenplanning voor de inrichting van het NNN

eind 2021 beschikbaar is. 

Aangezien hierop niet meer kan worden gewacht met het schriftelijk informeren van PS over het

Tweede Addendum, is nu de eerdere brief van Gedeputeerde Staten over het Tweede Addendum

aangevuld met het laatste beschikbare nieuws over de planning. Deze brief aan PS ligt nu voor

ter vaststelling.

Financieel en fiscaal kader

Een financieel en fiscaal kader is niet relevant voor onderhavig besluit: actualisatie van de GS-

brief aan PS over het Tweede Addendum.

Totaalbedrag exclusief BTW: € 0,--

Programma:                            5. Versterken natuur in Zuid-Holland

Financiële risico’s:                  geen

Juridisch kader

Aan de orde is actualisatie van een eerder vastgestelde brief van Gedeputeerde Staten aan PS.

Gedeputeerde Staten dient deze geactualiseerde brief opnieuw vast te stellen. 
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2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 15 december 2020 heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ingestemd met het Tweede

Addendum bij de Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard en de brief hierover aan GS

vastgesteld.

 

3 Proces

 

Verzending aan Provinciale Staten van de op 15 december vastgestelde brief over het Tweede

Addendum bij de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard is aangehouden in

afwachting van nadere informatie over de uitvoeringsplanning. Na het Bestuurlijk Overleg

Provincie Zuid-Holland – Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard – NBC op 23 april is deze brief

geactualiseerd op basis van informatie over de uitvoeringsplanning. 

Realisatie van het programma vindt verder plaats in opdracht van provincie Zuid-Holland en onder

regie van de Stuurgroep.

 

4 Participatie en rolneming

 

Het proces met de stuurgroep is een participatieproces zoals beschreven in het GS voorstel

inzake het Tweede Addendum. De provincie is opdrachtgever. De Stuurgroep waarin de

gemeente en het Hoogheemraadschap samenwerken hebben de regie op de uitvoering die

getrokken word door het Programmabureau Veenweiden Krimpenerwaard. Het

Programmabureau zet zich binnen het kader van haar opdracht in voor realisatie van het NNN-

programma in goed overleg en met medewerking van de grondeigenaren en andere

belanghebbenden.

 

5 Communicatiestrategie

 

PS worden via de P&C-producten geïnformeerd over de voortgang met betrekking tot de NNN

realisatie. Voor de communicatie met het gebied heeft de Stuurgroep de lead.

 


